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1. Povzetek 

 

Fluktuacija je pojav, ki opisuje odhajanje delavcev, zaposlenih v organizaciji, ki imajo namen 

skleniti delovno razmerje v kakšni drugi organizaciji, pri tem pa se ta odhod kaže kot 

nadomestna potreba. Značilna je za vsako organizacijo, saj gre za normalen proces 

menjave kadrov (npr. odhod delavcev v pokoj), zato je določena stopnja fluktuacije povsem 

normalna oziroma zaželena. Fluktuacija pa ni več normalna, če se poveča do te stopnje, ko 

začne negativno vplivati na procese dela in učinkovitosti organizacije. Zaradi tega 

predstavlja pomemben organizacijski pojav, ki ga je zaradi vpliva na različna področja 

poslovanja organizacije potrebno spremljati in proučevati. Z vidika stroškov, ki nastanejo pri 

odhodu delavca in zaposlovanju novega, fluktuacijo proučujejo ekonomisti. Zanimiva pa je 

tudi za psihologe, ki jih zanima bolj posameznik, njegove potrebe in zadovoljevanje le-teh ter 

njegova stališča in motivi. Za merjenje fluktuacije ne obstajajo pogosto uporabljani in zelo 

razširjeni pripomočki, saj so vprašalniki ali intervjuji večinoma sestavljeni za namene 

določene raziskave. Omenili bi Employment Opportunity Index, ki ugotavlja zaposlenčevo 

dojemanje trga dela. Z njim torej ugotavljamo poklicno mobilnost zaposlenega, ali zaposleni 

razmišlja o alternativah svojem delu ter o odločitvi, da bi zamenjal delovno mesto. Vprašalnik 

ima relativno dobre merske karakteristike in je časovno ekonomičen za izpolnjevanje ter 

vrednotenje. Izpostavili bi še Employee Turnover Semistructured Interview, ki je bil oblikovan 

za ugotavljanje fluktuacije pri zaposlenih v mehiških manufakturnih proizvodnjah. Intervju je 

sicer zelo specifično oblikovan in ga ne moremo uporabiti na drugih delovnih mestih, vendar 

predstavlja dobro osnovo za oblikovanje splošnejšega intervjuja, ki bi bil uporaben na 

različnih delovnih mestih. V Sloveniji obstaja Vprašalnik fluktuacije, ki je dobro oblikovan, 

vendar nima raziskanih merskih karakteristik, zato bi bilo dobro ta vprašalnik analizirati z 

vidika zanesljivosti in veljavnosti.  

 

2. Kratka predstavitev področja 

 

Opredelitev fluktuacije 

 

Beseda fluktuacija (»fluctuare«) je latinskega izvora in pomeni valovati, nihati, se nenehno 

spreminjati. Obstaja več opredelitev: 

– Odhajanje delavcev, zaposlenih v organizaciji, ki imajo namen skleniti delovno 

razmerje v kakšni drugi organizaciji; ta odhod pa se kaže kot nadomestna potreba 

(Florjančič, Ferjan in Bernik 1999). 

– Nenehno prihajanje in odhajanje kadra delavcev iz delovne organizacije v določenem 

časovnem obdobju (Jurman, 1981; v Vovko, 2012). 

– Samoiniciativni odhod posameznika, ki je rezultat nezadovoljstva pri delu in 

pričakovanj, da bo lahko v drugi organizaciji bolje zadovoljil svoje potrebe (Guzina, 

1986; v Rauh, 2010). 

– Odhajanje delavcev, ki imajo namen skleniti delovno razmerje v drugi organizaciji 

(Florjančič in Možina, 2010; v Rauh, 2010). 

 

Fluktuacijo lahko obravnavamo z dveh vidikov. Pri prvem so udeleženi ekonomisti, ki jo 

preučujejo z vidika gospodarske ali ekonomske škode oziroma koristi (Hom in Griffeth, 1995; 

v Rauh, 2010). Z drugega vidika pa jo obravnavajo psihologi, pri katerih je v ospredju 

posameznik, njegove potrebe in zadovoljevanje le-teh ter njegova stališča in motivi (Vovko, 

2012). 
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V angleščini govorimo o staff/employee turnover. Ločimo dve obliki. Prva oblika je namen 

zapustiti organizacijo (ang. turnover intentions), kar kaže na to, da nekdo želi zapustiti 

službo in resno razmišlja o drugih opcijah. Druga oblika pa je dejanska fluktuacija (ang. 

actual turnover), ki pomeni dokončno odpoved. Napovednik obojega pa je nezadovoljstvo pri 

delu oz. na delovnem mestu (Leiter in Maslach, 2009). Griffeth, Hom in Gaertner (2000) so 

ugotovili, da je splošno delovno zadovoljstvo zmeren napovednik fluktuacije. Mobley je s 

sodelavci (1979; v Griffeth, Hom in Gaertner, 2000) ugotovil, da je splošno delovno 

zadovoljstvo negativno povezano s fluktuacijo, ampak pojasni le malo variance v fluktuaciji. 

 

Mobley in sodelavci (1979; v Griffeth, Hom in Gaertner, 2000) navajajo, da je povezava med 

namenom zapustiti organizacijo in fluktuacijo konsistentna ter močnejša kot povezava med 

zadovoljstvom in fluktuacijo, čeprav pojasni manj kot četrtino variabilnosti v fluktuaciji. V 

veliko raziskavah o zaznanih priložnostih so ugotovili, da so le-te povezane z namenom 

zapustiti organizacijo, ampak ne z dejansko fluktuacijo (Kirschenbaum in Mano-Negrin, 

1999; v Griffeth, Hom in Gaertner, 2000).  

 

Oblike fluktuacije 

 

a) Normalna 

 

Fluktuacija je pojav, ki je značilen za vsako organizacijo, saj gre za normalen proces 

menjave kadrov (npr. odhod delavcev v pokoj). 

 

Franca in Lobnikar (2008) določata fluktuacijo: 

– do 5 % na letni ravni kot potrebno, 

– do 7 % na letni ravni kot normalno, 

– nad 10 % na letni ravni kot zaskrbljujočo. 

 

Stopnja fluktuacije je razmerje med številom tistih, ki so odšli, in skupnim številom 

zaposlenih na začetku ali koncu obdobja. Te stopnje pa vedno niso enake, saj jih teoretiki 

različno postavljajo, odvisne pa so tudi od področja dela. Podjetja, ki načrtno zaposlujejo 

nove delavce zaradi potrebe po nekih svežih idejah, imajo za normalno fluktuacijo tisto, ki še 

ne presega 20 %. Fluktuacija ni več normalna, če se poveča do te stopnje, ko začne 

negativno vplivati na procese dela in učinkovitosti organizacije (Vovko, 2012).  

 

b) Prostovoljna ali neprostovoljna 

 

Za prostovoljno fluktuacijo gre, ko prekinitev delovnega razmerja nastopi zaradi odpovedi 

pogodbe s strani delojemalca. To pomeni, da se je delavec sam odločil, da želi zapustiti 

organizacijo. Pri neprostovoljni fluktuaciji pa gre za prekinitev s strani delodajalca ali po 

določbah zakona.  

 

c) Potencialna ali dejanska 

 

Potencialna fluktuacija je nagnjenost zaposlenih k zapustitvi organizacije, če najdejo 

ugodnejšo zaposlitev (Možina, 2002; v Rauh, 2010). S preverjanjem potencialne fluktuacije 

tako dobimo informacije o zaposlenih, ki razmišljajo o možnostih odhoda bodisi zaradi boljših 
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priložnosti drugje bodisi zaradi nezadovoljstva s položajem in situacijo, v kateri delujejo 

(Stare, 2012).  

 

Pri takem delavcu se zniža motivacija in delovna uspešnost (Vovko, 2012). Nemci navajajo, 

da se stopnja prizadevnosti v primeru, ko nekdo namerava zapustiti organizacijo, zniža od 

25 % do 75 % (Jerovšek, 1982; v Rauh, 2010), zato poznavanje potencialne fluktuacije 

lahko služi za ukrepanje in preseganje (ne)želenega stanja (Stare, 2012). 

 

Pri dejanski fluktuaciji govorimo o fluktuaciji, ki je že potekla oziroma obstaja in zajema 

delavce, ki so zapustili organizacijo, da bi se zaposlili drugod (Rauh, 2010).  

 

d) Pozitivna ali negativna 

 

O pozitivni fluktuaciji govorimo, ko ima organizacija od tega korist, saj iz organizacije 

odhajajo delavci, ki so z vidika zahtev in razvoja dela neustrezni  (npr. niso polno izkoriščeni, 

nimajo delovnih izkušenj, primerne izobrazbe itd.), ali delavci, ki so glede na programe 

preštevilčni (Kajfež, 2008). Med pozitivno fluktuacijo uvrščamo tudi odhode delavcev, ki se 

ne zmorejo poistovetiti z vrednotami in cilji organizacije, v njej ne najdejo interesa za lasten 

poklicni razvoj in so v njej nezadovoljni (Stare, 2012). Odhod takih delavcev lahko vodi v 

večjo produktivnost in učinkovitost dela (Rauh, 2010).  

 

Pri negativni fluktuaciji gre za neproduktivno in škodljivo fluktuacijo, saj povzroči organizaciji 

različne stroške (Kajfež, 2008). Fluktuacija postane negativna takrat, ko odhajajo potrebni in 

sposobni delavci, ključni posamezniki posameznih delovnih področij ali pa ko novi delavci 

odidejo, še preden se povrnejo investicije, ki so bile vanje vložene (Stare, 2012).  

 

Vzroki za fluktuacijo  

 

Poznavanje vzrokov fluktuacije nam pomaga, da se ji lahko izognemo in s tem preprečimo 

nastanek nepotrebnih stroškov zaradi izgube zaposlenega (Vovko, 2012). 

 

Individualni dejavniki: 

– Spol: Guzina (1986; v Rauh, 2010) navaja, da moški fluktuirajo predvsem zaradi 

organizacijskih vzrokov (npr. nezadovoljstvo s plačilom, neustrezne možnosti za 

napredovanje in profesionalni razvoj), ženske pa zaradi osebnih in družinskih 

razlogov (neurejeno varstvo otrok, zdravstveni razlogi, oddaljenost od službe). 

– Starost: Fluktuacija je pri mlajših delavcih do dvakrat višja kot pri starejših. Najvišja 

fluktuacija je v starostni skupini do 35 let, nato pa začne močno upadati (Jerovšek, 

1982; v Rauh, 2010). Vovko (2012) meni, da je to posledica tega, da so mlajši 

zaposleni bolj pripravljeni tvegati, imajo večje želje po spremembi poklica in manj 

družinskih obveznosti, so bolj mobilni in se lažje prilagajajo novemu delovnemu 

okolju. 

– Izobrazba: fluktuacija raste z višjo stopnjo formalne izobrazbe, kar Jerovšek (1982; v 

Rauh, 2010) utemelji s tem, da so tisti, ki znajo več, tudi bolj mobilni in se lažje 

prilagajajo delovnemu okolju. 

– Delovna doba: dalj časa kot je posameznik zaposlen v organizaciji, bolj je prilagojen 

na delo in pogoje dela, zato je manj verjetno, da bo zapustil organizacijo (Price, 

1977; v Rauh, 2010). 
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– Občutek pripadnosti organizaciji: bolj kot se posameznik identificira z organizacijo, 

manjša je fluktuacija (Hom in Griffith, 1995; v Rauh, 2010).  

 

Organizacijski dejavniki 

– Plača: Griffeth, Hom in Gaertner (2000) so ugotovili, da ima plača zmeren učinek na 

fluktuacijo. Zaključili so, da visoko učinkoviti posamezniki, ki niso dovolj nagrajeni, 

odidejo. Pogosteje je dejavnik fluktuacije to, da je enako delo različno vrednoteno 

(Hom in Griffeth 1995; v Rauh, 2010). 

 V okviru projekta INODEL so v Sloveniji ugotovili, da se je večina 

udeležencev (68,6 %) povsem strinjala s trditvijo, da je višja plača uporabna 

metoda za zmanjševanje fluktuacije (Stare, 2012). 

– Možnosti za napredovanje: čim manjše so, tem pogosteje delavci razmišljajo, da bi 

zapustili organizacijo. 

– Organizacija dela in delovni pogoji:v slabih pogojih in organizaciji je težko delati, zato 

delavci razmišljajo o odhodu. 

– Odnosi med zaposlenimi: slabi odnosi med zaposlenimi se odražajo v neprijetnem 

vzdušju v kolektivu, slabi delovni klimi, slabem počutju, kar vse lahko vodi k temu, da 

začne posameznik razmišljati o novi odločitvi (Vovko, 2012). 

 

Florjančič, Ferjan in Bernik (1999) navajajo dejavnike, na katere morajo biti organizacije še 

posebej pozorne: 

– slabi medsebojni odnosi med zaposlenimi v podjetju,  

– majhne možnosti napredovanja in izobraževanja 

– nizke plače,  

– slaba organizacija dela,  

– slabi delovni pogoji, 

– neurejeno zdravstveno varstvo. 

 

Brenkam (2001; v Rauh, 2010) navaja najpogostejše vzroke odhajanja uspešnih in ključnih 

kadrov: 

– Ne vidijo nobene povezave med plačo in svojimi sposobnostmi. 

– Ne občutijo rasti oziroma prisotnosti svojih priložnosti. 

– Ne vidijo, da je njihovo delo za organizacijo pomembno. 

– Ni jim dana priložnost, da izkoristijo svoje naravne in strokovne sposobnosti. 

– Nimajo jasno začrtane perspektive in pričakovanj. 

– Ne morejo več tolerirati žaljivega odnosa neposredne vodje. 

 

Posledice fluktuacije 

 

Fluktuacija je povezana z organizacijsko učinkovitostjo. Nizka fluktuacija pomeni, da je 

organizacija učinkovita, saj nima stroškov (Tziner idr.,1996; v Perez, 2008): 

– ob odhodu delavca (odpravnina, administrativni stroški, intervju), 

– stroškov zamenjave (iskanje novega kadra – oglaševanje, intervjuji) in 

– stroškov uvajanja v organizacijo (uvajanje v klimo in kulturo organizacije, učenje 

novih znanj) 
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Fluktuacija lahko povzroči motnje v delovanju organizacije. Višje kot gremo po hierarhiji, 

težje in dražje je nadomestiti zaposlenega. V taki situaciji obstaja tudi večja verjetnost za 

motnjo delovanja (Staw, 1980; v Perez, 2008). 

 

Posledice fluktuacije niso samo negativne. Pozitivne posledice se zanemarja, ker so manj 

očitne in težje izmerljive. Njihov vpliv opazimo šele po daljšem časovnem obdobju. Pozitivni 

učinki se lahko kažejo na različnih ravneh (Mobley, 1982; v Rauh, 2010): 

a) Organizacija: odstranitev slabih delavcev; dotok novega znanja, idej in inovacij. 

b) Odhajajoči posamezniki: povečanje zaslužka, napredovanje v karieri, boljša vključitev 

v organizacijo. 

c) Ostajajoči posamezniki: povečanje zadovoljstva pri delu, večja možnost mobilnosti 

znotraj organizacije, povečanje kohezivnosti. 

d) Družba: zmanjšanje stroškov, povezanih s stresom na delovnih mestih, mobilnost v 

nove industrije. 
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3. Merski pripomočki 

 

Vprašalnik Vprašalnik fluktuacije – (2011) 

Stare, J.  

Opis Vprašalnik meri fluktuacijo zaposlenih in ugotavlja možne preventivne ukrepe, ki bi jo 

zmanjšali oziroma preprečili.  

 Število postavk 28 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica - Prosti odgovori  

- Metoda prisilne izbire (da ali ne) 

- 5-stopenjska lestvica (1 – sploh se ne strinjam, 5 – zelo se 

strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev  

 Čas izpolnjevanja Nekaj minut 

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo) 

in kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

 

 

  

Prednosti - Dobro oblikovane in razumljive postavke. 

- Poleg razlogov za fluktuacijo ugotavlja tudi možne preventivne ukrepe za zmanjšanje 

fluktuacije. 

- Časovno ekonomičen za izpolnjevanje. 

Pomanjkljivosti - Merske karakteristike niso znane. 

Posebnosti  
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Vprašalnik Employment Opportunity Index  – EOI (2005) 

Griffeth, R. W., Steel, R. P., Allen, D. G. in Bryan, N. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik ugotavlja zaposlenčevo dojemanje trga dela. Z njim ugotavljamo poklicno 

mobilnost zaposlenega, ali zaposleni razmišlja o alternativah svojem delu ter o odločitvi, da 

bi zamenjal delovno mesto. 

 Število postavk 14 

 Lestvice - Enostavnost prehoda (Ease of Movement): lestvica se 

nanaša na dostopnost alternativnih možnosti in na njihovo 

število. 

- Želja po prehodu (Desirability of Movement): lestvica izraža 

prepričanje, da bodo alternative, ki so kakovostnejše ali 

boljše, vplivale na to, da bomo bolj aktivno iskali novo 

zaposlitev. 

- Povezovanje (Networking): lestvica se nanaša na 

posameznikovo dostopnost do stikov in informacij o drugih 

delovnih mestih; vključuje pa tudi posameznikovo 

fleksibilnost delovnih sposobnosti. 

- Razjasnjevanje možnosti (Crystallization of Alternatives): 

lestvica ugotavlja ali gre pri posamezniku za konkretno 

ponudbo novega delovnega mesta ali pa zgolj za nejasno 

vedenje o ostalih alternativah.  

- Mobilnost (Mobility): lestvica se nanaša na odnos med 

kariero in družino, ki lahko olajša ali ovira posameznikovo 

namero, da zamenja delovno mesto.  

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (1 – sploh se ne strinjam, 5 – 

popolnoma se strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Skupinsko 

 Čas izpolnjevanja Nekaj minut  

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo) 

in na kadrovske svetovalne delavce.  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Notranja konsistentna zanesljivost: α (enostavnost 

prehoda) = 0,70; α (želja po prehodu) = 0,85; α 

(povezovanje) = 0,76; α (razjasnjevanje možnosti) = 0,82; 

α (mobilnost) = 0,73 

 Veljavnost - Konvergentna veljavnost: vse korelacije med EOI in 

teoretično sorodnimi koncepti so bile pozitivne in 

večinoma (90 %) statistično pomembne.; povprečna 
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korelacija je znašala r = 0,24. 

- Diskriminantna veljavnost: večina korelacij je bila 

statistično nepomembnih (64 %), in 16 izmed  20 (80%) jih 

je bilo v napovedani smeri, torej, negativni; povprečna 

korelacija je bila le r = 0,04. 

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je dostopen na internetni strani PsycTESTS.  

  

Prednosti - Časovno ekonomičen za izpolnjevanje. 

- Časovno ekonomičen za vrednotenje. 

- Relativno dobre merske karakteristike. 

Pomanjkljivosti  

Posebnosti - Vprašalnik se glede na pregledano literaturo ne uporablja pogosto, ni standardiziran ali 

preveden v Sloveniji.  
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Vprašalnik Turnover Cognitions Measure (1998) 

Sager, J. K., Griffeth, R. W. in Hom, P. W. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik ugotavlja do katere stopnje posameznik razmišljanja o tem, da bi dal odpoved in 

iskal novo delovno mesto ter kakšni so njegovi konkretni nameni, da bi zapustil delovno 

organizacijo.  

 Število postavk 15 

 Lestvice - Razmišljanje o zapustitvi trenutnega delovnega mesta 

(Thinking of quitting) 

- Namen iskati novo zaposlitev (Intention of search) 

- Namen prenehati delati v trenutni organizaciji  (Intention to 

quit) 

zane 

 Ocenjevalna lestvica 3 vrste ocenjevalne lestvice, odvisno od postavke: 

- dihotomna lestvica: da ali ne 

- 5-stopenjska lestvica 

- 7-stopenjska lestvica 

 

Aplikacija Število udeležencev Skupinsko 

 Čas izpolnjevanja Nekaj minut  

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A:  enostavno za uporabo) 

in na kadrovske svetovalne delavce.  

 

Merske 

karakteristike 

Norme  

 Zanesljivost  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

 

Vprašalnik je dostopen  na internetni strani PsycTESTS.   

  

Prednosti - Vprašalnik je časovno ekonomičen za izpolnjevanje. 

- Vprašalnik je časovno ekonomičen za vrednotenje.  

Pomanjkljivosti - Vprašalnik ni pogosto uporabljan. 

- Ni podatkov o merskih karakteristikah.    

Posebnosti Vprašalnik se glede na pregledano literaturo ne uporablja pogosto, ni standardiziran ali 

preveden v Sloveniji.  
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Vprašalnik Anticipated Turnover Scale – ATS (1987) 

Hinshaw, A. S. in Atwood, J.  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen ugotavljanju kakšen namen ima testirana medicinska sestra zapustiti 

delovno organizacijo.  

 Število postavk 12 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska lestvica (1-sploh se ne strinjam, 7-popolnoma 

se strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev  

 Čas izpolnjevanja 5 minut 

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A:  enostavno za uporabo) 

in kadrovske svetovalce.  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da 

 Zanesljivost (Barlow, K. M. in Zangaro, G. A., 2010)

 Veljavnost Konstruktna veljavnost: r = - 0,529 (Barlow, K. M. in 

Zangaro, G. A., 2010) 

Dostopnost in 

cena 

 

 

  

Prednosti - Ima norme.  

- Je enostaven za izpolnjevanje.  

- Je časovno ekonomičen. 

Pomanjkljivosti - Vprašalnik je oblikovan za ugotavljanje fluktuacije medicinskih sester.  

Posebnosti Uporablja se ga za ugotavljanje fluktuacije med medicinskimi sestrami, zato ga ne moremo 

uporabljati v kateri koli delovni organizaciji. Vprašalnik ni standardiziran ali preveden v 

Sloveniji.  
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Vprašalnik Tenure Scale  (1998) 

 Martin, S. L. in Boye, M. W.  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen ugotavljanju kako dolgo bo zaposleni ostal v delovni organizaciji.  

 Število postavk 12 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica 6-stopenjska lestvica (1-sploh se ne strinjam, 6-zelo se 

strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev  

 Čas izpolnjevanja Nekaj minut 

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A:  enostavno za uporabo) 

in kadrovske svetovalce.  

 

Merske 

karakteristike 

Norme  

 Zanesljivost Notranja konsistentnost:  = .75  (Martin, S. L. in Boye, M. 

B., 1998) 

 Veljavnost Napovedna veljavnost: od r = .14 do r = .51 (Martin, S. L. in 

Boye, M. B., 1998) 

Dostopnost in 

cena 

 

 

  

Prednosti - Je časovno ekonomičen za izpolnjevanje.  

- Ima relativno dobre merske karakteristike.  

Pomanjkljivosti  

Posebnosti Vprašalnik se glede na pregledano literaturo ne uporablja pogosto, ni standardiziran ali 

preveden v Sloveniji.  
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Vprašalnik Employee Turnover Semistructured Interview (2003) 

Maertz, C. P., Stevens, M. J. in Campion, M. A.  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Intervju je namenjen ugotavljanju razlogov za dajanje odpovedi delavcev v mehiških 

manufakturah; pa tudi ugotavljanju dejanske namere vsakega intervjuvanca po dajanju 

odpovedi.  

 Število postavk 17 vprašanj 

 Lestvice Odgovore se razdeli v 3 kategorije:  

- Splošna vdanost (general loyalties) 

- Zvestoba delovni organizaciji (attachments to the 

organizations) 

- Osebni razlogi za prenehanje dela v trenutni 

organizaciji (personal reasons for quitting) 

 Ocenjevalna lestvica  

 

Aplikacija Število udeležencev  

 Čas izpolnjevanja  

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A:  enostavno za uporabo) 

in kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme  

 Zanesljivost  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Intervju je dostopen na internetni strani PsycTESTS.  

  

Prednosti - V primerjavi z vprašalniki nam da več podatkov o zaposlenem. 

Pomanjkljivosti - Oblikovan je specifično za delavce v mehiških manufakturah.  

- Je časovno neekonomičen za izvedbo.   

- Je časovno neekonomičen za vrednotenje.  

Posebnosti Intervju je bil izdelan z namenom ugotavljanja razlogov za množično dajanje odpovedi v 

mehiških tovarnah. Posledično je intervju dokaj specifičen in ga je nemogoče uporabljati za 

intervjuvanje zaposlenih na drugih delovnih mestih, predstavlja pa dobro osnovo za 

oblikovanje splošnejšega vprašalnika, ki bi ga lahko uporabljali v večih delovnih 

organizacijah.  
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4. Primerjava med merskimi pripomočki 

 

V vsej pregledani literaturi nisva zasledili pripomočkov, ki bi bili zelo pogosto uporabljani in 

pri katerih bi pogosto preverjali merske karakteristike. Pripomočki, ki sva jih zasledili, so bili 

večinoma narejeni za potrebe določene raziskave in so bili zato tudi relativno specifični. V 

mnogih raziskavah pa so avtorji za ugotavljanje fluktuacije uporabljali kar statistične podatke 

ali pa so fluktuacijo ugotavljali z dvema ali tremi vprašanji, ki so jih zastavili zaposlenim.  

 

Angleški pripomočki, ki sva jih našli, niso prevedeni v slovenščino ali kateri drugi jezik in za 

le tri izmed petih sva našli podatke o merskih karakteristikah. Trije izmed petih so tudi prosto 

dostopni na spletni strani PsycTESTS.  

 

Primerjavo med vprašalniki je zelo težko narediti, ker so vsi redko uporabljani in je zato pri 

vsakem izmed pripomočkov veliko manjkajočih podatkov, ki bi bili za primerjavo nujni. 

Primerjava pa je nesmiselna tudi zato, ker imajo vprašalniki različno število lestvic, ki ne 

merijo istih pojavov. Prav tako pa so določeni pripomočki dokaj specifični, npr. oblikovani so 

za ugotavljanje fluktuacije zaposlenih na točno določenem delovnem mestu.  

 

Edina skupna prednost vseh vprašalnikov se nama zdi ta, da so časovno ekonomični za 

izpolnjevanje in vrednotenje, saj so sestavljeni iz dokaj majhnega števila postavk – od 12 do 

28 postavk.  

 

Edini slovenski vprašalnik, ki sva ga zasledili, je Vprašalnik fluktuacije (Stare, 2011). 

Postavke v tem vprašalniku se nama zdijo zelo dobro oblikovane in razumljive, poleg tega jih 

je tudi relativno malo, zato je vprašalnik časovno ekonomičen za izpolnjevanje in 

vrednotenje. Postavke se nama zdijo tudi dobro zastavljene, saj poleg tega, da ugotavljajo 

razloge za fluktuacijo, zaposlenega sprašujejo tudi o možnih preventivnih ukrepih za 

zmanjšanje fluktuacije. Pomanjkljivost tega vprašalnika pa je to, da ne obstajajo podatki o 

merskih karakteristikah, zato ne moremo razpravljati o njegovi zanesljivosti in veljavnosti.  

 

Employment Opportunity Index (Griffeth, Steel, Allen in Bryan, 2005) je vprašalnik, ki ga 

sestavlja pet lestvic, zato sklepava, da je celotno področje fluktuacije s tem vprašalnikom 

dobro pokrito. Poleg tega je časovno ekonomičen za izpolnjevanje in vrednotenje, saj je 

sestavljen iz 14 postavk. Prednost tega vprašalnika se nama zdijo relativno dobre merske 

karakteristike. Poleg tega pa je vprašalnik tudi dostopen na internetni strani PsycTESTS.  

 

Tudi Turnover Cognitions Measure (Sager, Griffeth in Hom, 1998) je vprašalnik, ki je 

časovno ekonomičen za izpolnjevanje in vrednotenje, saj vsebuje 15 postavk. Dobro se 

nama zdi tudi, da je sestavljen iz treh lestvic, saj tako pokrije različne vidike fluktuacije. 

Pomanjkljivost tega vprašalnika pa je zagotovo ta, da nima merskih karakteristik oziroma da 

raziskave, ki bi o tem poročale, niso prosto dostopne. Pomanjkljivost je tudi, da ni dostopen 

na internetu, zato ne moreva pokomentirati postavk, ki ga sestavljajo.  

 

Anticipated Turnover Scale (Hinshaw in Atwood, 1987) je še en vprašalnik za merjene 

fluktuacije. Ta nima lestvic, kar je morebiti njegova pomanjkljivost, poleg tega tudi ni 

dostopen na internetu in je zelo specifičen. Oblikovan je bil namreč za ugotavljanje 

fluktuacije medicinskih sester v ZDA, zato ga ne moremo uporabljati za ugotavljanje 

fluktuacije na drugih delovnih mestih. Njegove merske karakteristike pa so dobre.  
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Podobno je tudi z vprašalnikom Tenure Scale (Martin in Boye, 1998). Ta prav tako nima 

lestvic in ni dostopen na internetu, ima pa relativno dobre merske karakteristike, odvisno od 

študije, v kateri je bil uporabljen. Ta pripomoček je tudi edini, za katerega sva zasledili, da je 

bil uporabljen v več raziskavah.  

 

Kot zadnji pripomoček navajava Employee Turnover Semistructured Interview (Maertz, 

Stevens in Campion, 2003), ki je sicer daljši za aplikacijo in vrednotenje, saj vsebuje 17 

vprašanj. Dobro pa se nama zdi to, da je dostopen na internetni strani PsycTESTS in da se 

odgovore razporedi v tri kategorije, torej ne dobimo informacije zgolj na splošno o fluktuacije, 

ampak dobimo podatke o zaposlenčevi vdanosti in zvestobi delovni organizaciji ter o 

njegovih osebnih razlogih za odpoved.    

 

5. Smernice za nadaljnje delo 

 

Fluktuacija predstavlja pomemben organizacijski pojav, ki ga je zaradi vpliva na različna 

področja poslovanja organizacije potrebno spremljati in proučevati. Glede na to, da obstajajo 

pozitivni in negativni vidiki fluktuacije, bi bilo smiselno preveriti stroške in koristi fluktuacije, 

njihovo medsebojno povezanost ter dejavnike, ki vplivajo na takšno opredelitev. Ker je za 

preučevanje fluktuacije na voljo zelo malo pripomočkov in ker so bili ti večinoma razviti le v 

namene določene študije, bi bilo treba delati predvsem na njihovem razvijanju. Razvijati bi 

bilo treba predvsem pripomočke, ki bi preverjali namene zaposlenih o zapustitvi organizacije 

in njihovih pogledih na dejavnike, ki vplivajo na to, da se nekdo odloči za odhod iz 

organizacije.  

 

Poznavanje potencialne fluktuacije (namen zaposlenih zapustiti organizacijo) lahko služi za 

ukrepanje in preseganje (ne)želenega stanja. 

 

Vzroke za nastanek fluktuacije je smiselno odkrivati in analizirati zaradi negativnih posledic, 

ki jih prinaša. Z vidika organizacije so še posebej kritične na ekonomskem in socialnem 

področju, zato jo je smiselno načrtno spremljati in proučevati. Na ekonomskem področju 

pride do stroškov ob odhodu delavca (odpravnina, administrativni stroški, intervju), stroškov 

zamenjave (iskanje novega kadra – oglaševanje, intervjuji) in stroškov uvajanja v 

organizacijo (uvajanje v klimo in kulturo organizacije, učenje novih znanj). Organizacije bi 

morale spremljati in ugotavljati te stroške in priti do spoznanja, da se mnogo bolj izplača 

vlagati sredstva v izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev in s tem zagotoviti stalnost že 

zaposlenih kadrov, kot pa stalno iskati nove. 

 

Delati bi morali predvsem na razvijanju vprašalnika oziroma pripomočka, ki bi bil bolj 

univerzalen oziroma splošen – da bi isti vprašalnik lahko uporabili v več organizacijah. Ob 

tem bi morali paziti, da bi imel vprašalnik dobre merske karakteristike (zanesljivost, 

veljavnost) in norme. Pomembno bi bilo predvsem dokazovanje veljavnosti vprašalnika, da 

ne bi bil preveč povezan s katerim izmed sorodnih konstruktov, saj je v literaturi zaslediti, da 

velikokrat na fluktuacijo sklepajo kar iz delovnega zadovoljstva zaposlenih. Kar pa ni dobro, 

saj raziskave kažejo, da je povezanost med delovnim zadovoljstvom in fluktuacijo le zmerna.  

 

Meniva, da je slovenski Vprašalnik fluktuacije dobro zastavljen in da dobro pokriva področje 

fluktuacije, zato bi bilo dobro, če bi se ga uporabilo še v kakšni raziskavi in preverilo njegove 

merske karakteristike ter oblikovalo norme.  
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Poleg tega bi lahko prevedli in priredili tudi Employee Turnover Semistructured Interview, 

tako da bi ga lahko uporabljali v slovenskih delovnih organizacijah za ugotavljanje, ali imajo 

zaposleni namen zapustiti delovno organizacijo ter tudi kakšni so razlogi za to.  
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